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Врста метролошког надзора 

 

         1. Редовни                                            3. Допунски 

         2. Ванредни                                          4. Контролни 

 

       Облик надзора:    1. Теренски          2. Канцеларијски 

 

Почетак метролошког надзора 

 

    Датум: 

    Време: 
 

 

ПРЕДМЕТ МЕТРОЛОШКОГ НАДЗОРА:  

                                                                              ..................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                      (Назив мерила) 

 

Информације о надзираном субјекту 

 

Назив корисника/власник мерила:  

Пословно име:  

 

Скраћено име, ПИБ, МБ:  

Адреса седишта, телефон, факс, 

интернет страница, е-пошта: 

 

 

Одговорно лице /заступник, ЈМБГ/ 

лични број/број пасоша, адреса, 

телефон, е-пошта: 

 

 

Адреса објекта у коме се врши 

надзор: 
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Лице присутно надзору, телефон, е-

пошта: 

 

 

1. Да ли је надзирани субјекат: привредно друштво, односно друго правно лице, предузетник или 

физичко лице? 
 да  не 

2. Да ли је надзирани субјекат регистрован?  да  не 

Напомена: Одговори на ова питања се не бодују 

 

ПОДАЦИ О МЕРИЛУ 

 

3. Да ли је мерило које је стављено на тржиште усаглашено са прописаним захтевима на основу 

Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16) ? 

 да-2  не-0 

4. Да ли је усаглашеност мерила са прописаним захтевима оцењена према прописаном поступку 

и да ли је означено у складу са прописима? 

 да-2  не-0 

5. Да ли мерило прати прописана исправа о усаглашености и друга прописана документација?  да-3  не-0 

6. Да ли мерило које је у употреби испуњава услове прописане овим законом и другим 

прописима донетим на основу овог закона? 

 да-2  не-0 

7. Да ли власник/односно корисник мерила поставља и користи то  мерило којим се обезбеђује 

прописана тачност мерења? 

 да-2  не-0 

8. Да ли власник/односно корисник мерила то мерило одржава у техничком стању које 

обезбеђује тачност мерења и да ли води евиденцију о мерилима? 

 да-2  не-0 

9 . Да ли је спроведено прво, односно периодично оверавање мерила?  да-3  не-0 

10. Да ли је на мерилу које је у употреби престао да важи жиг, односно уверење о оверавању 

мерила? 

 да-3  не-0 

11. Да ли је мерило након поправке поднето на ванредно оверавање мерила?  да-2  не-0 

12. Да ли се употребљавају законске мерне јединице прописане овим законом или прописима 

донетим на основу овог закона? 

 да-3  не-0 
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13. Мишљење и напомене: 

 

 

 

 

 

Укупан број бодова: 

 

Могући  укупан број бодова: 24 

Метролошким надзором утврђен број бодова: 

 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова 15-21 10-15 5-10 1-5 - 

Утврђени степен ризика 

по броју бодова 

     

 

Присутно лице: 

 

 

                                                                           Метролошки инспектор: 

 


